
Prodígio inglês do piano
hoje na Casa daMúsica
Concerto BenjaminGrosvenor toca ao fim da tarde 18 00 na Sala
Suggia umprogramamuito variado que vai de Rameau a Granados
BERNARDO MARIANO

Há quatro dias esteve emLisboa o
fenómeno DaniilTrifonov de 23
anos Hoje a fasquia etária recua
umano BenjaminGrosvenor tem
22 e apresenta se também a solo
masnaCasadaMúsica no Porto

Grosvenorveio pelaprimeiravez
aPortugalnoverão de2013 emvés
peras de fazer21 anos pelamão de
Luís PereiraLeal para atuarnoFes
tival de Sintra desse ano no Palácio
deQueluz Hoje é portanto a sua
primeiravezperante umagrande
salapor cá Nadaque ele não esteja
farto de fazer basta dizer que em
2011 com 19 anos acabados de fa
zer ele foi omaisjovem solista de
sempre a tocar nanoite inaugural
dos Concertos Promenade os
Proms emLondres criadoshá 120
anos Asala em causa é o RoyalAl
bertHall commais de cincomil lu
gares e estavacheia
De resto o qualificativo mais

de sempre está sempre a aparecer
no currículo deBenjamin comose
ria de esperar No mesmo ano em
que se estreounosProms 2011 ele
assinou pela inglesaDecca hoje
parte daUniversal tornando se o
maisjovemartistabritânico agravar
paraessaetiquetaemtodaasuahis
tória

Daíparacá jágravou três discos
o primeiro comobras de Chopin
por exemplo os quatro Scherzi

LiszteRavel Gasparddelanuitvaleulhelogo umprémio da revista
Gmmophone e como nesse ano
tambémvenceu o prémioArtista
Revelação Grosvenor tornou se o

mais jovemde sempre duplo ven
cedor dos prémios Gramophone
espécie de Óscares damúsicaclás
sica o segundo intitula se Rhap
sody in Blue e contém para lá da
obradeGershwindessenome ain
dao 2 °Concertode Saint Saëns eo
Concerto emsolM de Ravel o mais
recente éDancese foi editado nove
rão de2014 apresentauma gama
muito variadadepeças quevai da
Partita n °4 deBach àPolonaise op
44 de Chopin passando por um
Boogie Woogie Etude de Morton

Gould FoieleitoÁlbumdoAnopela
Classic FM Também noverão pas
sado regressou aos Proms para es
trearDayBreakShadowsFleeescri
tapara ele pela consagradaJudith
Weir

Grosvenorrejeita a típicahistória
domenino prodígio ele começou
a tocarpiano sóparanão ficar atrás
deuns colegas de escola mas aver
dade éque ano emeio depoisjá es
tava a tocar peças do programado
8 °anodepiano
Natural de Southend na foz do

Tamisa Benjamin Grosvenor é o
maisnovo de cinco irmãos e sempre

partilhou o quarto com o irmãoJonathanque tem síndrome de
Down Terminou os estudos na
RoyalAcademyofMusic onde en

controuumprofessor quepartilha
va com ele o gosto pelos grandes
pianistas da eradourada Cortot e
Schnabel Horowitz e Cziffra
Cherkassky e Rosenthal Moi
seiwitsch

Talvez por aí sepercebao que o
crítico do Timesdele disse Ele é um
pianistaromântico dir se ia quase
de outra era Ele lança se para
dentro da alma da música que
toca Afinal não disse a revista In
ternationalPiano que ele trans
porta os seus ouvintesparanovas
dimensões
Além de se apresentar a solo e

comorquestra Benjamin faz ques
tão de não deixar amúsica de câ
maradeparte trabalhando sobre
tudo com quartetos de cordas o
Endellion o Escher e o Elias

Oprograma queGrosvenorhoje
traz ao Porto é bastante variado
podendo ser dividido em duas
partes uma de formas barrocas
com obras de Rameau Bach Bu
soni afamosatranscrição da Cha
conneem rém BWV1004 e o Pre
lúdio Coral Fuga de César
Franck e outra de formas român
ticas com aBarcarola Balada n°
3 e duas mazurcas de Chopin e
ainda três peças da coleção Goyes
cas de Granados Como medida
daversatilidade expressiva deste
pianista este recital pode sermui
to eloquente
Depois do Porto Benjamin vai

em digressão pelosEUAe pelo Ca
nadá regressando à Europa em
meados de março Alemanha
Ouçamos então aquele que pode
rá ser omais notável jovempianis
ta da atualidade Gramophone
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